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S t r e s z c z e n i e  

Artykuł jest krótką refleksją na temat prywatności i przestrzeni prywatnej we współczesnym mieście. 
Przypomina pokrótce historię zjawisk i pojęć, a także współcześnie używane określenia. Przedstawia 
również współczesne uwarunkowania przestrzeni publicznych i prywatnych w mieście. Komentuje 
także kilka cech tych przestrzeni – zjawisko gett funkcjonalnych, znaczenie różnorodności i nie- 
przestrzennego wymiaru mediów elektronicznych oraz tendencje do zapożyczeń i przestrzennej uni-
formizacji. 
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A b s t r a c t  

It is the reflection on the privacy and the private space in the contemporary city. It briefly records 
history of the phenomenon and definitions as well as contemporary used meanings of private and 
public. Then it presents contemporary conditions of private and public town spaces. It also reflects on 
some special features of these spaces – functional ghettos in cities, a role of mixed-used spaces and 
non-spacious dimension of electronic media and tendencies to spatial borrowings and uniformization. 
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1. 

Pojęcie przestrzeni prywatnej pojawiło się w Europie Zachodniej w XVIII wieku1 i ma związek 
z przestrzenią dla miejskiej rodziny. Przypomnijmy za Rybczyńskim2, że dom średniowieczny był miej-
scem publicznym o zmiennym sposobie użytkowania. Wyłączanie poszczególnych pomieszczeń o okre-
ślonej funkcji (kuchnia, sypialnie) czy stałość umeblowania odbywało się powoli. Pojawienie się kamie-
nic czynszowych i coraz częstsze oddzielenie miejsca pracy od miejsca zamieszkania sprzyjało jego izo-
lacji i wydzieleniu. XVII-wieczne Niderlandy – to tam pojawiła się intymność i prywatność w dzi-
siejszym tego słowa znaczeniu. „Prywatność i domowość, dwa wielkie odkrycia ery mieszczańskiej, 
pojawiły się w sposób naturalny w warstwach średnich społeczeństwa holenderskiego, a w XVIII wieku 
przyjęły się w reszcie krajów północnej Europy – w Anglii, Francji i państwach niemieckich”3. 

2. 

Łacińskie pochodzenie4 pojęcia ,,prywatność” wiąże się ze słowami privatio, czyli uwolnienie, 
privo, czyli pozbawić, uwolnić oraz privatus, czyli prywatny, osobisty, własny, zwyczajny, pospolity, 
poddany, a także prywatna własność, dom prywatny, użytek osobisty. W odniesieniu do zagadnień 
przestrzennych prywatność może więc oznaczać: 
–  własność lub użytkowanie przestrzeni, które zapewnia możliwość jej zagospodarowania i trwałego 

dysponowania w czasie do celów prywatnych (osoby lub grupy osób), w tym szczególnie możliwość 
zarządzania tą przestrzenią,  

–  uwolnienie tej przestrzeni, a przez to również osoby lub grupy osób z nią związanych, od cech niepo-
żądanych, czyli pewien zakres wolności oraz 

–  pozbawienie, czyli rezygnacja z pewnego zakresu możliwości. 
Oznacza to, że własność czy użytkowanie przestrzeni pod kątem naszej prywatności odbywa się 

poprzez określanie zakresu wolności i zakresu rezygnacji z niej, realizacji komunikującej otwartości lub 
wyłączenia.  

Powyższe rozróżnienia pomagają nam dostrzec prywatność w kontekście współczesnej przestrzeni 
miejskiej. Przestrzeń dla prywatności jest tu ukazana jako tworzona zarówno od wewnątrz, jak i od ze-
wnątrz. To co w mieście jest przestrzenią nieprywatną w sposób aktywny i dynamiczny określa rodzaj, 
zawartość i kształt przestrzeni prywatnej. Podobnie i przestrzenie prywatne określają pozostałe formy 
przestrzeni. 

Określenie stopnia upublicznienia lub prywatności przestrzeni ma swoje źródło w potrzebach 
społeczności miasta i potrzebach poszczególnych osób.  

3. 

Przyzwyczailiśmy się do traktowania architektoniczno-urbanistycznej skali prywatny/publiczny 
w odniesieniu do przestrzeni w sposób tradycyjny, tak jak to ukazują nam ją klasyfikacje znane z litera-
tury (tablica 1). 

Klasyfikacje te są szczególnie użyteczne w kreacji nowych przestrzeni miejskich, gdyż pomagają 
w zdefiniowaniu przestrzeni o określonych, wstępnych i generujących cechach. Pomagają również 
w przypadku istniejących przestrzeni określić sposób użytkowania danej przestrzeni przez określoną 
grupę społeczną. Ukazują wówczas, że klarowność podziałów zaciera się. Oprócz oczywistych granic, 
którymi są zamknięte drzwi czy furtka, wysoki mur czy ściana zieleni widzimy wiele powiązań, które nie 
pozwalają na jasne rozstrzygnięcia.  Zróżnicowanie  użytkowania w czasie, zmienność wglądów i dostęp- 
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ności czy elektroniczne możliwości komunikacji sprawiają, że wiele dotychczasowych wyobrażeń o pry-
watności w mieście nie pokrywa się z rzeczywistością. 

T a b l i c a  1 

Skale prywatności i upublicznienia przestrzeni 

AUTOR  TERMINOLOGIA 
   
Chermayeff, Alexander [4]  przestrzeń urbanistyczna – publiczna 

przestrzeń urbanistyczna – semipubliczna 
przestrzeń publiczna przeznaczona dla określonej grupy 
przestrzeń prywatna przeznaczona dla określonej grupy 
przestrzeń prywatna rodzinna 
przestrzeń prywatna indywidualna 

   
Adamczewska-Wejchert [1] 
 
 
 

 strefa ogólna 
strefa półspołeczna 
strefa półintymna 
strefa intymna 

   
Merlin, Chaoy [8]  przestrzeń publiczna 

przestrzeń wspólna (lub semipubliczna)  
przestrzeń wyłączona 
przestrzeń prywatna 

   
F. Heigl za Lenartowicz [7]  przestrzeń kontaktów 

przestrzeń ruchowa 
przestrzeń intymna 

 
Z socjologicznego punktu widzenia rozróżnienie na przestrzeń prywatną lub publiczną jest efek-

tem jej przyswojenia oraz wytwarzania5. Szczególnymi wartościami, które zapewnia sfera prywatna, są 
bezpieczeństwo, swoboda zachowań, wygoda i ład. 

Zwraca się także uwagę na związek pojęcia prywatności z daną kulturą oraz jej ewolucyjny cha-
rakter. J. Turowski pisze6: „(...) pojęcie prywatności obejmuje sferę aspiracji, dążności oraz rodzaje aktyw-
ności nie podlegające zewnętrznej kontroli (...). Prywatność i jej zasięg są określone rodzajem interakcji, 
stopniem dystansu i izolacji, które w danym systemie kulturowym składają się  na tzw. Prawo (...), które 
bez zgody danej osoby lub grupy nie może być przekroczone. Prawo do prywatności (...) jest zwykle 
regulowane przez prawo i normy moralne w danym społeczeństwie.” 

Autorzy: Carmona, Heath, Oc, Tiesdell [3] wyróżniają kilka powodów, stąd i rodzajów prywatno-
ści7. Są nimi: samotność, intymność, anonimowość, rezerwa, wyłączenie, odmowa sąsiedztwa i izolacja. 
Podstawą rozróżnienia jest zarówno fizyczny dystans (także dostęp), jak i kontrola kontaktu.  

4. 

Oto kilka zjawisk warunkujących współczesną przestrzeń prywatną. 
Własność i miasto gett 
Dążenie do zabezpieczenia i obrony przestrzeni prywatnej, nie tylko mieszkaniowej, skutkuje dziś 

tworzeniem rozległych dzielnic miasta, które podzielone są na dwa tylko rodzaje przestrzeni – wydzie-
lone, prywatne obszary o określonej i całkowicie  wyizolowanej  funkcji  (mieszkania, różne formy pracy,  
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rekreacja) oraz przestrzeń związaną z koniecznym, kołowym dojazdem do poszczególnych działek. 
Realizacja bezpieczeństwa8 w obszarze prywatnym odbywa się tu kosztem przestrzeni dojazdowej. 
Opiera się ona na rozwiązaniach siłowych, a nie społecznych czy przestrzennych i zwykle ma ograni-
czoną skuteczność. Wiąże się również z zerwaniem przestrzennej ciągłości. 

Różnorodność przestrzeni publicznej 
Taka różnorodność sprzyja z pewnością wydzieleniu i izolacji prywatnej przestrzeni domu. Roz-

budowa stref pieszych w centrach miasta, a również przekrytych handlowych hali pozwala na atrakcyjne 
spędzanie większej ilości czasu poza domem. Oznacza to, że chroniona jest przestrzeń prywatna, lecz nie 
prywatność. Rzadziej przebywamy w domu, a więcej czynności zyskuje wymiar publiczny w szerokim 
tego słowa znaczeniu.  

Zapożyczenia i uniformizacja 
Wystroje przestrzeni prywatnej i publicznej stają się narzędziem reprezentacji i zapożyczają wza-

jemnie elementy i idee aranżacji. „Udomowienie” przestrzeni publicznej i „upublicznienie” lub „monu-
mentalizacja” wnętrza domowego sprawiają, że przestrzenie te upodabniają się do siebie. Stosowanie 
tych samych materiałów i detali dotyczy nie tylko architektury, ale i przestrzeni urbanistycznych – ulice, 
place i parki wyglądają prawie tak samo jak prywatny ogród czy podwórko.   

HCI, czyli obecność mediów 
„Human-Computer Interaction” (HCI) to szeroki zakres problematyki, która koncentruje się na 

wzajemnej zależności człowieka i komputera. Przestrzeń informacyjna – konkurencja dla świata realnego 
– to dogłębnie dyskutowany problem interesujący nie tylko architektów i urbanistów, ale przedstawicieli 
każdej prawie aktywności zawodowej i każdego współczesnego człowieka. Użytkownik komputera, 
żyjący w świecie rzeczywistym, „zagląda” do świata wirtualnego, poświęca mu część (czasami więk-
szość) swojej uwagi i czasu. Nowe podejście do HCI9 proponuje spojrzenie na człowieka jako istnieją-
cego w przestrzeni informacyjnej. Jeśli pozostaniemy przy perspektywie trzech fizycznych wymiarów, 
oznacza to szerokie wkroczenie w nie urządzeń związanych z przestrzenią o charakterze wirtualnym i in-
formacyjnym. Taka obecność i powszechna używalność mediów w przestrzeni prywatnej również ją uni-
formizuje, włącza w inne przestrzenne i systemowe zależności i częściowo izoluje człowieka od tej prze-
strzeni. Benyon pisze: „Komputery stają się wszechobecne i „znikają” w przedmiotach codziennego 
użytku. Stają się przedmiotami zdolnymi do tego, by się w nie ubrać. Mogą się komunikować ze sobą 
autonomicznie i same się przystosowują. (...) Informacyjne artefakty będą zarówno osadzone w środowi-
sku fizycznym jak i noszone i przenoszone przez ludzi, którzy poruszają się w tym środowisku”10. 

5. 

Musimy pamiętać, że nasza prywatność i nasza przestrzeń prywatna to wartość, nad którą trzeba 
nieustannie pracować. Tworzymy ją przez lata, dodajemy lub zmieniamy wiele, nieustannie bronimy jak 
największej tajemnicy. Razem z nami rośnie i ciągle kształtujemy ją na nowo. Zawsze jednak zachowuje 
pamięć historii naszego życia.   

Przypisy 

1 P. Merlin, F. Chaoy [8], s. 320; W. Rybczyński [9], s. 30. 
2 W. Rybczyński [9], 1996. 
3 Ibidem, s. 81. 
4 Słownik łacińsko-polski [10], s. 393. 
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5 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański [5], s. 336-359. 
6 J. Turowski, Dychotomia ’prywatności’ i ’publiczności’ jako teoretyczna rama analizy rzeczywistości społecznej, 

[w:] Prywatność ..., [11], s. 11-12. 
7 M. Carmona, T. Heath, T. Oc, S. Tiesdell [3], s. 178; typologia pochodzi od Westin i S. Mazumdara. 
8 Por. A.A. Kantarek [6], s. 317-322.  
9 D. Benyon [2]. 

10 Ibidem. 

1. 

The concept of the private space turned up in Europe in the 18th century1 and is connected with the 
space for the urban family. According to Rybczyński2, the medieval house was a public place with 
variable way of usage. Excluding particular rooms with fixed function (kitchen, bedrooms) or 
furnishings’ constancy happened very slowly. Appearance of the tenement houses and even more often 
separation the place of work from the place of living was conducive to its isolation. 17th century 
Netherlands that is were intimacy and privacy in today’s meaning of this word appeared. "Privacy and 
hominess, two great discoveries of the bourgeois era, appeared in a natural way in the middle classes 
of the Dutch society and were accepted in the 18th century in the rest of the countries of the Northern 
Europe – in England, France and German countries"3. 

2. 

Latin origin4 of the privacy concept is connected with words like privatio meaning liberation, 
privo meaning to deprive, to liberate and privatus meaning private, personal, own, ordinary, common, 
subjected as well as private property, private house, personal use. Reffering to the spatial issues, privacy 
might mean: 
–  possession or use of the space, which provides a possibility to administer and its constantly dispose in time 

for private aims (for person or for a group of people) and particularly possibility to manage this space, 
–  liberation of this space and of a person or a group of people connected, with it as well, of the 

undesirable features, that is some scope of freedom, 
–  deprivation so resignation of some range of possibilities. 

This means that possession or using the space for our privacy occurs through defining the range of 
freedom and range of resignation of this freedom, realisation of communicating openings or excludings. 

Distinctions mentioned above help us to see privacy in the context of the contemporary urban 
space. Space for the privacy is presented here as being created from both inside and outside. What is an 
unprivate space in the city in an active and dynamic way defines the type, content and shape of a private 
space. In the same way private spaces define other forms of space. 

Defining the rate of making space public or private has its reason in the needs of urban community 
and each person’s needs. 

3. 

We got used to treat  the architectonic/urban scale of private/public as reffered to the space in 
a traditional way, as it is presented in known classifications (Table 1). 
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T a b l e  1 

Scales of public/private space 

AUTHOR  TERMINOLOGY 
   
Chermayeff, Alexander [4]  Urban space – public 

Urban space – semipublic 
Public space intended for a particular group 
Private space intended for a particular group 
Private family space 
Private individual space 

   
Adamczewska-Wejchert [1] 
 
 
 

 Common zone 
Semi-public zone 
Semi-intimate zone 
Intimate zone 

   
Merlin, Chaoy [8]  Public space 

Semi-public 
Excluded space 
Private space 

   
F. Heigl, according to Lenartowicz [7]  Contacts space 

Movement space 
Intimate space 

 
These classifications are especially useful in creating new urban spaces, as they help to define 

space of determined, initial and generating features. They also help to define the way of using the 
particular space by a definite social group, in case of existing spaces. They show then, that a clarity 
of divisions is fading away. Apart from obvious borders such as a closed door or wicket, high wall or 
a wall of greenery we see a lot of connections that not allow us to have clear conclusions. Diversity of use 
in time, inconstancy of insights and accesibillities or electronic possibilities of communication cause that 
various previous reflections on the privacy in the city does not agree with the reality. 

From the sociological point of view, distinction of private and public space is an effect of its 
adopting and creating5. Remarkable values that are provided by a private sphere are security, freedom 
of behaviours, comfort and order. 

There is also attention paid to the connection between the concept of privacy and a particular culture 
and to its evolutionary character. According to J. Turowski6: "(...) concept of privacy includes the sphere of 
aspiration, tendency and types of activities being out of the external control. (...) Privacy together with its 
range is defined by the kind of interaction, rate of distance and isolation which in a particular cultural 
system compose so called Law (...), which cannot be contravened without the permissions of person or 
group. Law of privacy (...) is usually regulated by the law and moral norms in the society." 

Authors: Carmona, Heath, Oc, Tiesdell [3] point couple of reasons, so also types of privacy7. That 
are loneliness, intimacy, anonymity, aloofness, exclusion, refuse of neighbourhood and isolation. The 
principle of distinction are both the physical distance (access as well) and the control of the contact. 
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4. 

Here are several occurences determinating the contemporary private space. 
Ownership and the city of ghettos 
Aiming to preserve and defend the private space, not only residential, causes today in creating 

large quarters of the city which are divided just into two types of space – excluded private areas having 
definite and completely isolated function (houses, different forms of work, recreation) and space related 
to the needed vehicular access to the individual plots. Realisation of the security8 in the private area 
happens at the cost of the acess space. It is based on the forcible solutions, not social or spatial ones and 
usually has a limited effectiveness. It also breaks the spatial continuity. 

Diveristy of the public space 
Such a diversity surely helps to exclude and isolate the private space of the house. Developping 

the pedestrians zones in the centres of the cities and building malls as well allows to have some more time 
attractively spent away of home. This means that a private space is protected, not the privacy. We stay 
much rarely at home and more activities are given the public dimension. 

Borrowings and uniformization 
Decors of the private and public space become an instrument of representation and mutually 

borrow elements and ideas of the arrangement. "Domestication" of the public space and turning the house 
interior public or monumental causes those spaces are more similar to each other. Using the same 
materials and details refers not only to the architecture but also to the town planning spaces – streets, 
squares and parks look almost the same as a private garden or backyard. 

HCI that is the presence of the media 
"Human-Computer Interaction" (HCI) state a wide range of issues which concentrates on the 

mutual dependence of the man and the computer. Informative space, as a competition to the real world is 
a widely discussed problem, which not only architects and town planners are concerned of but also 
representatives of almost all professions and every modern man. User of the computer, living in the real 
world, ’looks in’ the virtual world, spends some part (sometimes most) of his time and attention. A new 
attitude to the HCI19 proposes a look on the man as existing in the informative space. If we stay with 
perspective of the three physical dimensions, this means a wide encroachment of devices connected with 
the informative and virtual space into them. Such presence and common usage of medias in the private 
space also uniformizes it, includes into other spaces and system dependances and partially isolates a man 
from this space. Benyon writes: "Computers become omnipresent and ’disappear’ in the household 
articles. They become things being able to wear them. They can communicate with each other 
autonomically and can accommodate on their own. (...) Informative artefacts will be both settled in the 
physical environment and carried and moved by the people living in this environment"20. 

5. 

We have to remember that our privacy and our private space is a value that must be worked on 
constantly. We create it through years, adding and changing a lot, incessantly protect as the biggest secret. 
It grows up together with us and we are continuosly shaping it. However it always saves a memory 
of history of our life. 
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Endnotes 

1 P. Merlin, F. Chaoy [8], p. 320; W. Rybczyński [9], p. 30.  
2 W. Rybczyński [9]. 
3 Ibidem, p. 81. 
4 Słownik łacińsko-polski [10], p. 393. 
5 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański [5], p. 336-359. 
6 J. Turowski, Dychotomia ’prywatności’ i ’publiczności’ jako teoretyczna rama analizy rzeczywistości społecznej, 

[in:] Prywatność ..., [11], p. 11-12. 
7 M. Carmona, T. Heath, T. Oc, S. Tiesdell [3], p. 178; typology comes from Westin and S. Mazumdara. 
8 See also A.A. Kantarek [6], p. 317-322.  
9 D. Benyon [2]. 

10 Ibidem. 
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Il. 1. Krakowskie podwórka – 
prywatność przestrzeni pu-
blicznej 
Ill. 1. Courtyards in Kraków – 
privacy in public space 




